
 
 №  ОС 75/ 6.11.2011 г.    

 
                                                                                   ДО ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА 
                                                                                       ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНА ТРУДОВА МИГРАЦИЯ”             
                                                                                                      На вниманието на г-жа КАДИЙСКА 
                                       

      
                                                                                                                   
                                                         УВАЖАЕМА Г-ЖО КАДИЙСКА,                                                                                     
в отговор на писмо № 0104/ 30.11.2011 г. от изпълнителния директор на ИА „Г И Т” г-жа Михайлова,Ви уведо-  
мявам,че отразените констатации за тежки нарушения на Наредбата и Закона от „ТРАНСЕКСИМ М”ООД са в   
пълно съответствие с притежаваната от нас информация.Извършена е една обективна проверка в рамките 
на Правомощията на Агенцията! 
         В същото време,нашият опит и практиката на Европейските моряшки профсъюзи са установили,че във 
всички случаи,когато Последници подписват без легитимно,изрично пълномощие от Корабособственика ин- 
дивидуални трудови договори с моряците или съставят двойни договори /какъвто Ви представих/ се касае  
до присвояване на част от моряшката заплата чрез документ с невярно съдържание! 
         Това действие е квалифицирано от Наказателния кодекс,като тежко престъпление по състава на чл.202 
ал.1,т.1. и задължава правоохранителните органи да разпоредят и започнат незабавно следствени действия 
след,като бъдат сезирани съобразно чл.205 от НК! 
         В конкретния случай,след потвърждението на ИА „Г И Т” за извършените нарушения на Закона от про – 
верената фирма,следва заключенията от проверката,заедно с настоящето наше писмо да бъдат изпратени 
на Върховната касационна прокуратура,като официално сезиране на институцията! 
         По наши данни,почти без изключение,всички фирми – Посредници, при наемане на моряци,прилагат 
престъпната практика на „ТРАНСЕКСИМ М”ООД,което означава,че хиляди моряци наемани под чужд флаг 
са с нищожни трудови договори,без гарантирани от Държавата и Колективен трудов договор обезщетения  
при смърт и увреждания на борда на кораба и с присвоена значителна част от дължимата заплата! 
         В очакване да бъдем уведомени за сезирането на ВКП и последващите действия на ИА „Г И Т”относно 
комплексната и спешна проверка на всички посреднически фирми за наемане на моряци в часта – легитим- 
ност на индивидуалните трудови договори,със съдействието на Прокуратурата: 
                                                                                      С УВАЖЕНИЕ: 
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